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1.1. LATAR BELAKANG 

Kapal dibangun dari berbagai jenis material dan 90% mengandung baja. Sisanya 

terbuat dari komponen logam non besi, cat dan coating, bahan insulasi dan sealing, 

kabel elektrik, dinding kabin, lantai dan penutup lantai akomodasi, dan lain-lain. 

Komponen – komponen tersebut tidak terpisah dari baja sebagai komponen utama. 

Dapat disimpulkan bahwa material yang digunakan di kapal ada yang merupakan 

material berbahaya, sehingga pada saat kapal akan direcycle maka material-material 

ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan, dan berbahaya bagi kesehatan 

manusia oleh karenanya dibutuhkan penanganan khusus. 

 

International Maritime Organization (IMO) sebagai organisasi maritim memandang 

perlunya pengawasan dan penanganan material berbahaya khususnya pada kapal 

yang sedang dibangun, dioperasikan dan saat kapal direcycle. Dengan semakin 

banyaknya perhatian mengenai isu ship recycling sepanjang dua dekade terakhir 

dikarenakan beragam alasan, IMO telah membuat IMO Guidelines On Ship 

Recycling (resolution A.962(23)) yang telah dikeluarkan pada tahun 2009 dan 

diberlakukan (ratifikasi) pada tahun 2013.  

 

Konvensi internasional tentang ship recycling berwawasan lingkungan dan aman 

yang sudah dilaksanakan pada tahun 2009. Ini disebabkan untuk antisipasi puncak 

pembongkaran kapal yang diperkirakan akan terjadi karena keharusan penghapusan 

setahap demi setahap kapal tanker lambung tunggal. Sasaran utama dari konvensi ini 

adalah memenuhi kesehatan lingkungan secara efektif dan resiko keselamatan yang 

berhubungan ship recycling, mempertimbangkan karakteristik khusus transportasi 

laut, sebuah kebutuhan untuk pembongkaran kapal yang sudah mencapai akhir 

operasi kapal seaman mungkin. Diharapkan adanya regulasi international, keamanan 
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terhadap lingkungan dan manusia, maka diperlukan yard  atau galangan khusus yang 

menangani ship recycling.   

 

Industri ship recycling yard merupakan suatu industri / tempat yang memiliki 

fasilitas daur ulang kapal yang disahkan atau mendapat izin dari pihak yang 

berwenang dimana galangan itu berada (IMO, 2003).  Ship recycling yard harus 

memiliki kemampuan mendaur ulang kapal dengan tetap memenuhi ketentuan 

nasional dan internasional yang berlaku.  

 

Konvensi internasional tentang ship recycling oleh anggota International Maritime 

Organization (IMO) pada tahun 2009 untuk kapal-kapal yang berakhir masa 

operasinya dengan umur lebih kurang 25 – 30 telah diantisipasi oleh Pemerintah 

Indonesia dengan memasukkannya kedalam Undang-undang Pelayaran yang baru 

No.17 Tahun 2008 pada Bab XII bagian lima pasal 241 tentang Penutuhan Kapal 

(Ship Recycling). 

 

Menurut data Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sampai akhir Maret tahun 2007 

tercatat 10.008 kapal yang telah teregister, 62,45 % dari jumlah total kapal berstatus 

aktif atau setara dengan 6.250 kapal sisanya 37,55 % berstatus tidak aktif atau setara 

dengan 3.758 kapal.  

 

Kegiatan ship recycling yard akan menggunakan cara-cara yang digunakan didalam 

galangan kapal, yang membedakannya adalah produk akhir yang dihasilkan dan 

dampak lingkungan. Pemilihan lokasi ship recycling yard  harus memenuhi 

persyaratan seperti : letaknya harus berbatasan dengan pantai atau alur pelyaran 

dengan kedalaman yang cukup, luas lahan dengan struktur tanah yang baik, 

ketersediaan air bersih, akses jalan, sumber energi listrik, telekomunikasi, 

ketersediaan multi moda, tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan 

sensitif. Pemilihan teknologi ship recycling yard berdasarkan kriteria keselamatan 

dan kesehatan, lingkungan, biaya dan pendapatan, internalitas dan eksternalitas.   
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Kabupaten Gresik termasuk kategori daerah industri di Jawa Timur, dan  pada tahun 

2009 sektor ini memiliki peranan terbesar dalam pembentukan PDRB sebesar 

46,35% (BPS Kabupaten Gresik, 2010). Tingginya peranan sektor industri karena di 

Kabupaten Gresik  terdapat 494 industri besar/sedang dan merupakan penggerak 

roda perekonomian dan menarik banyak tenaga kerja. Lokasi yang cukup strategis 

berada di alur pelayaran Pelindo III, merupakan peluang Kabupaten Gresik untuk 

lebih meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian dengan 

mengembangkan industri ship recycling yard. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan kajian pustaka awal, pengembangan industri ship recycling yard perlu 

dianalisis secara mendalam dengan fokus jumlah armada kapal nasional yang akan 

direcycling, lokasi dan teknologi yang sesuai dengan kondisi di  Kabupaten Gresik.  

Permasalahannya adalah: 

1. Bagaimana kondisi potensi pasar atau armada kapal nasional yang berumur 

lebih dari 25 tahun agar bisa mendukung pengembangan industri ship 

recycling yard. 

2. Bagaimana gambaran kondisi lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai lokasi industri ship recycling yard di Kabupaten Gresik. 

3. Bagaimana membuat model pemilihan teknologi untuk industri ship recycling 

yard yang cocok diterapkan di Kabupaten Gresik. 

 

1.3. TUJUAN 

Model  pengembangan industri ship recycling yard di Kabupaten Gresik bertujuan: 

1. Mengkaji potensi pasar atau armada kapal nasional yang berumur lebih 

dari 25 tahun untuk pengembangan industri ship recycling yard. 

2. Memberikan gambaran kondisi lokasi yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai lokasi industri ship recycling yard di Kabupaten 

Gresik. 

3. Membuat model pemilihan teknologi untuk industri ship recycling yard 

yang cocok diterapkan di Kabupaten Gresik. 
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Target  luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: 

1. Potensi pasar atau armada kapal nasional yang berumur lebih dari 25 

tahun untuk pengembangan industri ship recycling yard. 

2. Gambaran kondisi lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

lokasi industri ship recycling yard di Kabupaten Gresik  

3. Model pemilihan teknologi untuk industri ship recycling yard yang cocok 

diterapkan di Kabupaten Gresik.  

 

1.4. MANFAAT  

Manfaat penelitian ini berkaitan dengan pengembangan IPTEK, institusi dan 

penunjang pembangunan. 

1. Pengembangan IPTEK 

 Penelitian yang diusulkan akan menghasilkan temuan baru tentang 

pengembangan industri ship recycling yard sehingga diharapkan dapat 

menjadi solusi besarnya prosentase jumlah kapal yang beroperasi 

diatas umur ekonomis. 

 Publikasi di seminar nasional dan atau jurnal nasional. 

Selain laporan kegiatan, penelitian  yang diusulkan akan menargetkan 

1 publikasi di seminar nasional dan atau jurnal nasional.  

2. Pengembangan Institusi 

 Bahan ajar 

Salah satu keluaran penelitian yang diusulkan adalah pengembangan 

bahan ajar pada mata kuliah Industri Galangan Kapal khususnya ship 

recycling yard. 

3. Penunjang Pembangunan 

 Referensi bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha, atau stakeholder 

lain sebagai  decision support/ pendukung kebijakan dalam 

mengembangkan pembangunan industri ship recycling yard di 

Kabupaten Gresik  khususnya  dan Propinsi Jawa Timur pada 

umumnya.  
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2.1. INDUSTRI SHIP RECYCLING YARD  

Ship recycling adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pemrosesan ulang 

dan termasuk didalamnya penambatan (mooring) kapal, pengandasan (beaching) 

kapal, pengambilan (dismantling) dan perbaikan (recovery) material kapal  (IMO, 

2003). Ship recycling memiliki kesamaan terminologi dengan ship scrapping, ship 

dismantling, ship breaking, ship decommisioning, ship deconstruction atau ship de-

engineering. Istilah ship recycling dipakai berdasarkan kesepakatan  IMO 

(International Maritime Organization), UNEP (United Nations enviromental 

Programme), ILO (International Labour Organization) dan The Shipping Industry 

sebagai usaha melindungi lingkungan dan menciptakan keselamatan pada proses 

penghancuran kapal-kapal yang tidak beroperasi disebabkan kondisi fisik kapal atau 

tidak menguntungkan lagi secara ekonomis. 

 

Industri ship recycling yard merupakan suatu industri / tempat yang memiliki 

fasilitas daur ulang kapal yang disahkan atau mendapat izin dari pihak yang 

berwenang dimana galangan itu berada (IMO, 2003). International Labour 

Organiztion (ILO) didalam aturan Safety and Health in Shipbreaking 2004 telah 

mengembangkan Model Layout Ship Breaking Yard berdasarkan konfigurasi zona 

fasilitas pemotongan kapal yang ada atau topography lokasi baru yang akan 

dibangun.  

 

Fungsi utama dari model ship breaking yard sesuai dengan aturan dalam Basel 

Covention ini adalah: 

1. Membatasi material-material berbahaya 
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2. Tempat pemisahan lanjut dari komponen-komponen kapal 

3. Penampungan sementara material metal dan material berbahaya 

4. Area penyimpanan yang aman material berbahaya 

5. Fasilitas tempat pembuangan terdekat 

 

University of Strathclyde dengan beberapa lembaga yang tergabung dalam Sixth 

Framework Programe tahun 2004 telah melakukan penelitian untuk pengembangan 

fasilitas Ship Dismantling secara optimum dengan memanfaatkan beberapa model 

yang telah dikembangkan oleh ILO dan UNEP, penelitian menghasilkan beberapa 

model layout ship dismantling yard antara lain : Natural Beaching, Wet Basin, Pier 

dan Dry Dock. 

 

International Maritime Organization (IMO) melalui Marine Environment Protection 

Committee 56th session tahun 2007 telah mengesahkan petunjuk pengembangan ship 

recycling yang berwawasan lingkungan didalam Draft Guidelines for safe and 

environmentally sound ship recycling – Part 1. Didalam aturan petunjuk ini 

ditetapkan beberapa metode/ teknologi Ship Recycling Yard. 

 

2.1.1. Metode Beaching (Natural Beaching) 

Metode Beaching adalah metode untuk pemotongan kapal pada saat kapal berada di 

antar zona pasang surut. Dalam metode ini, kapal dengan menggunakan mesin 

sendiri dikandaskan dengan memanfaatkan perbedaan pasang. Blok besi dan / atau 

peralatan kapal lainnya dipotong di area zona intertidal, fasilitas ini tidak memiliki 

dermaga atau jetty. Pengawasan dari manajemen sangat diperlukan dalam proses 

pemotongan. Metode ini tidak dianjurkan untuk fasilitas yang baru akan dibuat. 
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Gambar 2.1.  Metode Beaching (Natural Beaching) 

 

2.1.2. Metode Landing (Wet Basin) 

Metode Landing (Wet Basin) adalah metode yang digunakan untuk pemotongan 

kapal di pantai. Dalam metode ini, blok besi atau peralatan lainnya yang dipotong 

pada permukaan tanah atau dipindahkan ke daerah pemotongan lanjutan di darat 

dengan menggunakan bantuan crane. Tidak ada blok atau peralatan lainnya dipotong 

di antara zona pasang surut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  Metode Landing (Wet Basin) 
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2.1.3. Metode Float (Pier) 

Metode Float (Pier) adalah metode untuk pemotongan kapal terikat dan terapung di 

sepanjang dermaga atau jetties quays dan / atau terikat di lepas pantai. Dalam metode 

ini, blok besi dan / atau peralatan lainnya yang dipotong pada kondisi kapal terapung 

dan dengan bantuan crane dipindahkan dari dermaga atau jetty menuju ketempat 

pemotongan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Metode Float (Pier) 

 

2.1.3. Metode Dry (Dry Dock) 

Metode Dry (Dry Dock)  adalah metode untuk pemotongan kapal di drydock atau 

tempat peluncuran kapal yang memiliki pintu gerbang dan strukut lantai dasar 

tertutup rapat. 
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Gambar 2.4. Metode Dry (Dry Dock) 

 

2.2. KONDISI SHIP RECYCLE DI INDONESIA 

Berdasarkan hasil pengamatan pada bebera industri ship recycling yard atau dikenal 

sebagai tempat pemotongan kapal yang masih beroperasi di Jakarta diketahui masih 

melakukan kegiatan dengan cara sederhana dan minim penggunaan teknologi dan 

alat-alat keselamatan serta belum memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan 

lingkungan. Kondisi pelaksanaan pemotongan kapal seperti terlihat pada berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Tempat Pelaksanaan Pemotongan Kapal 

Gambar di atas menjelaskan bahwa tempat pelaksanaan utama pemotongan kapal, 

pada awal pekerjaan kapal dikandaskan kemudian dengan menggunkan bantuan 
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floating crane bagian kapal dipotong mulai dari anjungan (bridge) paling atas, 

setelah itu pindah ke ujung paling depan dan sedikit demi sedikit badan kapal yang 

tersisa ditarik dengan menggunakan winch kedarat sampai keseluruhan badan kapal 

habis dipotong. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Area Pemotongan Lanjut 

Gambar  di atas merupakan area pemotongan lanjut dimana bagian kapal yang masih 

merupakan bagian-bagian besar dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 

Dengan menggunakan bantuan crane bagian-bagian kapal kemudian dipindahkan ke 

tempat penampungan sementara sebelum dibawa ketempat industri pengolahan 

kembali material sisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Aktifitas Pemotongan Plat Deck Kapal 
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Gambara diatas adalah proses pemotongan bagian kapal langsung di atas kapal 

dengan menggunakan alat pemotong oxy-acetylene, dibantu pekerja yang lain 

potongan bagian kemudian dipindahkan dengan cara dipanggul menuju tempat 

penampungan sementara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Pengangkutan Material 

Gambar di atas adalah pengangkutan material ke tempat penampungan dan  

Permasalahan yang ditemukan dilapangan adalah waktu pengerjaan pemotongan 

kapal yang lama diakibatkan oleh cuaca yang buruk sehingga menyebabkan kegiatan 

terhenti. Begitu juga bila air surut kapal tidak bisa ditarik atau menunggu air pasang. 

Beberapa kejadian kecelakaan pada kegiatan industri pemotongan kapal dengan cara 

tradisional ini dan dampak yang ditimbulkannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.1. Dampak dan Kejadian Industri Pemotongan Kapal 

No. Kejadian Dampak 

 1.   

Pencemaran Limbah bahan 

berbahaya (B3) jenis 

beracun berupa oli bekas 

dengan jumlah ribuan liter.   

Radius pencemaran 300meter dari 

titiklokasi.  

Terganggunya hutan bakau(mangrove) 

menyebabkan berkurangnya tankapan 

ikannelayan setempat.   

 2.   
 Pencemaran Limbah 

blotong (sisa scrap).   

 Menutup sebagianperairan seekitar.  

 Mengandung bahan kimiasampai 

tingkatdiatas baku mutu  
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2.3. GAMBARAN UMUM PROSES PENANGANAN HAZARDOUS 

MATERIAL SHIP RECYCLING YARD DI INDONESIA. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di industri pemotongan kapal di daerah 

Kalibaru Cilincing, Jak. Utara, tidak ditemukan prosedur kerja yang mendukung 

untuk keselamatan & kesehatan pekerja dan tindakan pencegahan pencemaran laut, 

pantai dan tanah. Untuk melakukan aktifitas pihak perusahaan hanya menggunakan 

fasilitas dan peralatan seadanya. Lokasi kegiatan pun sangat terbatas, sehingga tidak 

ada batas pemisah antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. 

Fasilitas dan sarana perlengkapan industri ship recycling atau yang lebih sering 

disebut dengan istilah pemotongan kapal di Indonesia kurang sesuai dengan standar 

perlindungan kesehatan pekerja dan standar pencegahan pencemaran lingkungan. 

Perusahaan-perusahaan pelaku industri pemotongan kapal dalam pelaksanaanya 

masih secara tradisional. Hampir semua aktivitas pemotongan kapal di Indonesia 

dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana, metode sederhana, pekerja 

yang tidak sadar akan material berbahaya, dengan cara tidak memperhatikan aturan. 

Pekerja tidak dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri. Pekerja dalam 

pemotongan kapal juga membuang limbah baik ke tanah maupun ke laut. Dalam 

proses pemotongan kapal, industry pelaku pemotongan kapal juga tidak 

memperhatikan penanganan material berbahaya. 

 

Terutama dalam proses pemotongan kapal, para pekerja tidak dapat membedakan 

material mana mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan diri mereka 

dan mencemari lingkungan sekitarnya. Pekerja hanya bekerja seadanya tanpa 

memperhatikan pengaruh jangka panjang terhadap kesehatan maupun pencemaran 

lingkungan yang akan semakin merusak pantai, sedimen dan tanah. 

 

Berikut gambar – gambar yang menunjukkan proses pemotongan kapal di industri 

pemotongan kapal dimana dilakukan observasi. 
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Gambar 2.9. Kapal yang Di scrapping 

 

Tidak ada pembatas (containment system) antara kapal yang sedang discrapping 

dengan laut. Pada IMO Guidelines section 8 tentang recycling facility dan 

berdasarkan basel convention pada “Technical guidelines for the environmentally 

sound management of the full and partial dismantling of ships” dinyatakan 

pentingnya containment system sebagai penahan jika terjadi tumpahan material 

berbahaya ke laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Proses Pemotongan Lambung 

Berdasarkan observasi ke lapangan pemotongan lambung dilakukan tanpa prosedur. 

Padahal proses pemotongan lambung termasuk pada kerja panas (hotwork). 

Seharusnya proses pekerjaan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur baik 
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untuk perlindungan pekerja maupun resiko kerja yang mungkin terjadi. Ini tidak 

sesuai dengan IMO Guidelines appendix 4 tentang “Principles for hot work”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Proses Pemotongan Pelat 

 

Pemotongan bagian-bagian kapal dilakukan tanpa prosedur. Padahal proses 

pemotongan (cutting) termasuk pada kerja panas (hot work). Dan pada saat proses 

pemotongan pelat pekerja dapat menghirup serbuk-serbuk material berbahaya yang 

terkandung pada baja. Seperti lead, pcb dari coating pelat. Ini tidak sesuai dengan 

IMO Guidelines appendix 4 tentang “Principles for hot work”. Pada gambar diatas 

juga terlihat pekerja tidak menggunakan PPE. Ini Tidak sesuai dengan aturan yang 

dikeluarkan oleh ILO pada ”Safety and health in ship breaking, guidelines for Asian 

countries and Turkey” Part II.15 tentang ”personal protective equipment and 

protective clothing”. 
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Gambar 2.12.Tempat Penumpukan Material 

 

Berdasarkan observasi, komponen-komponen kapal yang telah dipisah / dipotong 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil diletakkan dengan tidak beraturan. 

Penumpukan material yang berbeda jenis tanpa pemisahan berdasarkan jenis dan 

material yang dikandungnya. Terlihat mesin-mesin bekas disatukan dengan potongan 

pelat, jangkar, dan tidak ada jarak yang aman dengan perumahan penduduk sekitar. 

Ini tidak sesuai dengan “Technical guidelines for the environmentally sound 

management of the full and partial dismantling of ships” Part 5, 5.3 tentang design & 

construction (separation zone)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Pekerja Bekerja tanpa PPE (Personal Protective Equipment) 
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Gambar di atas memperlihatkan pekerja masuk ke dalam ruang tertutup di kapal 

tanpa menggunakan PPE. Masuk ke dalam ruang tertutup ’enclosed space entry’ 

perlu prosedur tersendiri. Ini tidak sesuai dengan IMO Guidelines appendix 5 tentang 

“recommendations for entering enclosed spaces aboard ships”. Tentang prosedur 

sebelum masuk ruang tertutup dan PPE apa saja yang harus dipakai oleh pekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Proses Pemisahan Material 

 

Dari gambar tampak pekerja melakukan pemisahan material menjadi lebih kecil 

secara manual dan tidak menggunakan PPE. Para pekerja tidak tahu kandungan 

material berbahaya yang dapat melekat ke kulit bahkan masuk ke dalam tubuh 

mereka melalui pernapasan dan dapat menyebabkan kanker paruparu. Ini tidak sesuai 

dengan aturan yang dikeluarkan oleh ILO pada ”Safety and health in ship breaking, 

guidelines for Asian countries and Turkey” Part II.15 tentang ”personal protective 

equipment and protective clothing” 
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Gambar 2.15. Penumpukan Material 

Penumpukan material yang berbeda jenis tanpa pemisahan berdasarkan jenis dan 

material yang dikandungnya. Terlihat mesin-mesin bekas disatukan dengan potongan 

pelat, jangkar, pipa-pipa. Seharusnya ada pemisahan tempat penumpukan 

berdasarkan jenis material dan kandungan material berbahaya (storage area). Karena 

tiap komponen-komponen kapal memiliki kandungan material berbahaya yang 

berbeda. Dan penumpukan tersebut dalam jangka panjang akan menyebabkan 

pencemaran tanah, sehingga tanah mengandung material berbahaya pada kadar yang 

tinggi. Tingkat kontaminasi akan meningkat saat musim kemarau, yang kemudian 

akan hilang dan meresap ditanah saat periode musim penghujan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Lokasi Scrapping Kapal 
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Lokasi scrapping kapal terlihat tidak teratur dan penumpukan material secara 

sembarangan. Sudah dapat dipastikan terjadi pencemaran di pesisir pantai, di air laut, 

sedimen maupun tanah sekitar lokasi pekerjaan. Dekatnya lokasi pemotongan kapal 

dengan perumahan penduduk dapat menyebabkan pencemaran udara di sekitar 

sehingga dalam jangka panjang tanpa disadari sudah merusak kesehatan. Karena 

kandungan-kandungan material berbahaya tersebut dapat terbawa melalui udara, 

sedimen tanah maupun pencemaran biota laut di sekitar lokasi pemotongan kapal.  

 

Lingkungan kerja dan daerah sekitarnya yang terkena kontaminasi oleh senyawa 

organotin (tributyl tin, TBT) dari cat anti fouling pada lambung kapal juga sangat 

membahayakan. Dari beberapa gambar diatas dapat dilihat bahwa proses 

pemotongan kapal masih dilaksanakan secara manual dan tradisional dan tidak 

memperhatikan aspek pencegahan pencemaran lingkungan maupun aspek 

keselamatan dan kesehatan pekerja. Terutama aspek penanganan material berbahaya 

belum diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun pekerja di lapangan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Metode yang akan dikembangkan dalam kajian ini dapat diuraikan dalam beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

 

3.1. KAJIAN LITERATUR 

1. Kajian literatur pengembangan industri ship recycling yard jika dibandingkan 

dengan konsep industri galangan kapal pada umumnya. Kajian literatur ini 

dapat berasal dari hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya / sejenis, 

internet, peraturan-peraturan, text-book dan lain-lain.  

2. Kajian pustaka tentang teori dan tools yang akan digunakan dalam penelitian 

terdiri Fuzzy Multi Criteria Decision Making (FMCDM) untuk menentukan 

teknologi yang akan digunakan pada ship recycling yard. 

3. Kajian literatur tentang peraturan ship recycling yard yang telah diberlakukan 

oleh IMO dan bagaimana penanganan material berbahaya hasil recycle yard.  

4. Pendekatan teoritis tentang konsep pengembangan industri ship recycling yard, 

khususnya yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan 

agar konsep pengembangan industri ship recycling yard sesuai dengan 

kebutuhan pasar. 

 

3.2. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan pada beberapa instansi terkait 

pemprov, pemkot/kab, Kementrian Perhubungan, industri kapal existing, biro 

klasifikasi, industri pelayaran dan beberapa instansi terkait lainnya. Data yang 

akan dikumpulkan terdiri dari: 

a. Kondisi industri ship recycling yard saat ini 

b. Kondisi Armada Kapal Nasional Saat Ini 
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c. Peraturan international ship recycling yard. 

d. Data kondisi dan status calon lokasi 

2. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi 

yang belum terdata. Hal tersebut akan dilakukan dengan metode wawancara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan pengukuran/ pengamatan 

ditempat secara langsung. Data primer yang dikumpulkan terdiri dari: 

a. Kondisi umum perairan dan kondisi kemiringan tanah calon lokasi 

yang berpotensi. 

b. Kondisi masyarakat setempat 

c. Kedekatan lokasi dengan infrastruktur yang ada 

 

3.3.  METODE FUZZY MCDM  

Untuk mengembangkan industri ship recycling yard khususnya pemilihan 

teknologinya dilakukan dengan Fuzzy MCDM yang terdiri dari: 

1. Identifikasi Kriteria Kriteria Pemilihan Teknologi 

Kriteria dan sub-kriteria yang digunakan untuk menentukan teknologi ship 

recycling yard  terdiri dari beberapa level tujuan, kriteria, sub kriteria dan 

alternatif teknologi. 

 

2. Penyusunan Kriteria dan Sub-Kriteria dalam Struktur Hirarki 

Penyusunan kriteria dan sub-kriteria struktur hirarki seperti terlihat pada sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.1.  Penentuan Kriteria Pemilihan Teknologi Industri Ship Recycling Yard 
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4.1. POTENSI PASAR ARMADA KAPAL NASIONAL  

4.1.1. Jumlah Kapal Tercatat di Biro Klasifikasi Indonesia 

Data kapal yang tercatat di Biro Klasifikasi Indonesia menurut data CD Register Biro 

Klasifikasi tahun 2011 untuk kapal kapal yang masih aktif sejumlah 6.663 unit adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Pengelompokkan kapal berdasarkan jenis kapal 

No Jenis Kapal Jumlah Kapal Jumlah DWT

1 Passenger & Ferry 319 697568

2 Cargo Ship 807 1348847

3 Bulk Carrier 67 697212

4 Container Ship 149 812883

5 Tankers 363 2125908

6 Barges 2413 4373299

7 Others 2545 778857  

 

 

Untuk lebih jelasnya, komposisi prosentase jumlah kapal berdasarkan jenis kapal 

dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Prosentase Jumlah Kapal yang Terdaftar 

                                               di BKI Tahun 2011 
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Dari gambar grafik di atas jumlah kapal yang tercatat dapat jelaskan bahwa jenis 

Passenger & Ferry sejumlah 5 %, jenis Cargo Ship sekitar 12 %, jenis kapal tipe Bulk 

Carrier sekitar 1 %, Container Ship 2%, jenis Tankers 5%, jenis Barges sekitar 36% 

dan other sekitar 38%. Sementara itu, jumlah kapal yang aktif beroperasi jika 

dikelompokkan berdasarkan umur kapal, dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 

 

Tabel 4.2. Jumlah dan Kapasitas Kapal Menurut Umur 

 

Dari data tersebut diatas, didapatkan bahwa kapal –kapal yang sudah berusia diatas 20 

tahun sejumlah 49 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu kedepan, akan 

terdapat banyak kapal yang harus sudah mulai di remajakan dan juga akan 

meningkatkan permintaan jasa reparasi dan pemeliharaan kapal. Tabel dibawah ini 

adalah penjelasan prosentase jumlah kapal berdasarkan umur kapal. 

 

Gambar 4.2. Prosentase Umur Kapal yang terdaftar di BKI sampai tahun 2011 
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4.1.2. Jumlah Kapal Berdasarkan DWT dan Tipe Kapal 

Berdasarkan data versi Register BKI dan diolah oleh Pusat Studi Bisnis Maritim ITS. 

Menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis kapal yang menjadi acuan dan didata 

oleh BKI (BKI Register), jenisnya antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Passenger & Ferry  

2. Cargo Ship 

3. Bulk Carrier 

4. Container Ship 

5. Tankers 

6. Barges 

7. Other Ship 

Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut : 

 

1. Passenger & Ferry 

Passenger & Ferry adalah jenis kapal yang umum digunakan untuk mengangkut 

penumpang dan kendaraan, pada umumnya melayani rute yang tidak terlalu jauh 

seperti antar pulau, dan sebagainya. Dari data didapatkan bahwa kapal jenis ini paling 

banyak jumlahnya pada kisaran > 500 GT yaitu sejumlah 110 kapal. Untuk lebih 

jelasnya dapat kita lihat pada grafik berikut ini. 
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Gambar 4.3. Jumlah Dan Kelas GT Kapal Tipe Passenger & Ferry 
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Dari grafik dapat kita lihat bahwa perbandingan kapal Passenger & Ferry, jumlah 

diproduksi paling banyak adalah pada kisaran >500 GT dengan rata-rata GT adalah 

277,12 GT. Perbandingan rata-rata antara jumlah dan GT kapal dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.3. Rata-rata tiap kelas GT kapal passenger ferry 

No Kelas Kapasitas GT Jumlah Kapal Jumlah GT Rata-Rata GT Prosentase

1 < 500 110 30483 277.12 34.5%

2 500 - 1000 100 66698 666.98 31.3%

3 1001 - 3000 38 67961 1788.45 11.9%

4 3001 - 5000 21 83547 3978.43 6.6%

5 5001 - 10000 34 221558 6516.41 10.7%

6 10001 - 30000 16 227321 14207.56 5.0%

7 30001 - 50000 0 0 0.00 0.0%

8 > 50000 0 0 0.00 0.0%

TOTAL 319 697568 2186.73 100%

Passenger & Ferry

 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kapal Passenger & Ferry dengan kisaran GT 

pada tiap kelas, kelas >500 memiliki jumlah yang paling besar, yaitu 34.5 %, untuk 

lebih jelasnya lihat gambar  di bawah. 
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Gambar 4.4. Prosentase Tiap kelas GT Kapal Passenger Ferry 

 

2. Cargo Ship 

Cargo Ship adalah jenis kapal yang mengangkut muatan kering dalam kemasan 

(cargo) tanpa tergantung jenis muatannya. Dari data didapatkan bahwa kapal jenis ini 
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paling banyak jumlahnya pada kisaran 1001 - 3000 GT yaitu sejumlah 266 kapal. 

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik berikut ini. 
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Gambar 4.5. Jumlah Dan Kelas GT Cargo Ship 

 

Dari grafik dapat kita lihat bahwa perbandingan kapal Cargo Ship, jumlah diproduksi 

paling banyak adalah pada kisaran 1000 – 3000 GT dengan rata-rata GT adalah 

1618.2 GT. Perbandingan rata-rata antara jumlah dan GT kapal dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.4. Rata-rata tiap kelas GT CargoShip 

No Kelas Kapasitas GT Jumlah Kapal Jumlah GT Rata-Rata GT Prosentase

1 < 500 148 55134 372.53 18.3%

2 500 - 1000 242 169400 700.00 30.0%

3 1001 - 3000 266 430552 1618.62 33.0%

4 3001 - 5000 110 417270 3793.36 13.6%

5 5001 - 10000 39 254059 6514.33 4.8%

6 10001 - 30000 2 22432 11216.00 0.2%

7 30001 - 50000 0 0 0.00 0.0%

8 > 50000 0 0 0.00 0.0%

TOTAL 807 1348847 1671.43 100%

Cargo Ship

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kapal Cargo dengan kisaran GT pada tiap kelas, 

kelas 1000 - 3000 memiliki jumlah yang paling besar, yaitu 33 %, untuk lebih jelasnya 

lihat gambar  di bawah. 
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Gambar 4.6. Prosentase Tiap kelas GT Cargo Ship 

 

3. Bulk Carrier 

Bulk Carrier adalah jenis kapal pengangkut muatan curah yang umum digunakan 

untuk mengangkut muatan curah yang tidak memiliki pembungkus seperti hasil 

pertanian, hasil tambang berupa batu-batuan seperti batu bara, atau jenis lainnya. Dari 

data didapatkan bahwa kapal jenis ini paling banyak jumlahnya pada kisaran 3000 - 

5000 GT yaitu sejumlah 16 kapal. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik 

berikut ini. 

 

Gambar 4.7. Jumlah Dan Kelas GT Bulk Carrier 

 

Dari grafik dapat kita lihat bahwa perbandingan kapal bulk carrier, jumlah diproduksi 

paling banyak adalah pada kisaran 3000 - 5000 GT dengan rata-rata GT adalah 
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4192.75 GT. Perbandingan rata-rata antara jumlah dan GT kapal dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

 

Tabel 4.5. Rata-rata tiap kelas GT Bulk carrier 

No Kelas Kapasitas GT Jumlah Kapal Jumlah GT Rata-Rata GT Prosentase

1 < 500 0 0 0.00 0.0%

2 500 - 1000 5 4429 885.80 7.5%

3 1001 - 3000 13 27086 2083.54 19.4%

4 3001 - 5000 16 67084 4192.75 23.9%

5 5001 - 10000 13 87154 6704.15 19.4%

6 10001 - 30000 13 263611 20277.77 19.4%

7 30001 - 50000 7 247848 35406.86 10.4%

8 > 50000 0 0 0.00 0.0%

TOTAL 67 697212 1 100%

Bulk  Carrier

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kapal bulk carrier dengan kisaran GT pada tiap 

kelas, kelas 3000 – 5000 GT memiliki jumlah yang paling besar, yaitu 23.9 %, untuk 

lebih jelasnya lihat gambar  di bawah. 

 

Gambar 4.8. Prosentase Tiap kelas GT Kapal Bulk Carrier 

 

4. Container Ship 

Container adalah jenis kapal yang berfungsi untuk mengangkut muatan barang dalam 

kemasan (Container). Kapal jenis ini memegang peranan penting dalam perdagangan 

ekspor-impor khususnya yang menggunakan kontainer. Dari data didapatkan bahwa 
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kapal jenis ini paling banyak jumlahnya pada kisaran 5000 - 10000 GT yaitu sejumlah 

49 kapal. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.9. Grafik Jumlah Dan Kelas GT Kapal Tipe Container 

 

Dari grafik dapat kita lihat bahwa perbandingan kapal container, jumlah diproduksi 

paling banyak adalah pada kisaran 5000 - 10000 GT dengan rata-rata GT adalah 

7239.69 GT. Perbandingan rata-rata antara jumlah dan GT kapal dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.6. Rata-rata tiap kelas GT kapal container 

No Kelas Kapasitas GT Jumlah Kapal Jumlah GT Rata-Rata GT Prosentase

1 < 500 0 0 0 0.0%

2 500 - 1000 1 652 652.00 0.7%

3 1001 - 3000 43 102945 2394.07 28.9%

4 3001 - 5000 43 167593 3897.51 28.9%

5 5001 - 10000 49 354745 7239.69 32.9%

6 10001 - 30000 13 186948 14380.62 8.7%

7 30001 - 50000 0 0 0.00 0.0%

8 > 50000 0 0 0.00 0.0%

TOTAL 149 812883 5455.59 100%

Container Ship

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kapal container dengan kisaran GT pada tiap 

kelas, kelas 5000 - 1000 GT memiliki jumlah yang paling besar, yaitu 23.9 %, untuk 

lebih jelasnya lihat gambar  di bawah. 
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Gambar 4.10. Prosentase Tiap kelas GT Kapal container 

 

5. Tankers 

Tankers dalah tipe kapal yang berfungsi untuk mengangkut muatan cair ataupun gas, 

seperti minyak, LNG, dan sejenisnya. Dari data didapatkan bahwa kapal jenis ini 

paling banyak jumlahnya pada kisaran 1000 - 3000 GT yaitu sejumlah 119 kapal. 

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.11. Jumlah Dan Kelas GT Kapal Tankers 

 

Dari grafik dapat kita lihat bahwa perbandingan kapal Tankers, jumlah diproduksi 

paling banyak adalah pada kisaran 1000 - 3000 GT dengan rata-rata GT adalah 

1831.13 GT. Perbandingan rata-rata antara jumlah dan GT kapal dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 4.7. Rata-rata tiap kelas GT kapal tankers 

No Kelas Kapasitas GT Jumlah Kapal Jumlah GT Rata-Rata GT Prosentase

1 < 500 50 14453 289.06 13.8%

2 500 - 1000 68 54669 803.96 18.7%

3 1001 - 3000 119 217905 1831.13 32.8%

4 3001 - 5000 43 164644 3828.93 11.8%

5 5001 - 10000 19 128616 6769.26 5.2%

6 10001 - 30000 55 965156 17548.29 15.2%

7 30001 - 50000 2 94756 47378.00 0.6%

8 > 50000 7 485709 69387.00 1.9%

TOTAL 363 2125908 5856.50 100.0%

Tankers

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kapal tankers dengan kisaran GT pada tiap kelas, 

kelas 1000 – 3000 GT memiliki jumlah yang paling besar, yaitu 32.8 %, untuk lebih 

jelasnya lihat gambar  di bawah. 

 

Gambar 4.12. Prosentase Tiap kelas GT Kapal Tankers 

 

6. Barges 

Adalah kapal dengan bentuk lambung datar atau suatu kotak besar yang mengapung, 

digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan 

untuk mengakomodasi pasang-surut seperti pada dermaga apung. Dari data didapatkan 

bahwa kapal jenis ini paling banyak jumlahnya pada kisaran 1000 - 3000 GT yaitu 

sejumlah 1.028 kapal. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik berikut ini. 
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Gambar 4.13. Grafik Jumlah Dan Kelas GT Kapal Barges 

 

Dari grafik dapat kita lihat bahwa perbandingan kapal Barges, jumlah diproduksi 

paling banyak adalah pada kisaran 1000 - 3000 GT dengan rata-rata GT adalah 

1722.08 GT. Perbandingan rata-rata antara jumlah dan GT kapal dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.8. Rata-rata tiap kelas GT kapal barges 

No Kelas Kapasitas GT Jumlah Kapal Jumlah GT Rata-Rata GT Prosentase

1 < 500 289 78884 272.96 12.0%

2 500 - 1000 522 382837 733.40 21.6%

3 1001 - 3000 1028 1770302 1722.08 42.6%

4 3001 - 5000 532 1752959 3295.04 22.0%

5 5001 - 10000 35 208479 5956.54 1.5%

6 10001 - 30000 5 87600 17520.00 0.2%

7 30001 - 50000 2 92238 46119.00 0.1%

8 > 50000 0 0 0.00 0.0%

TOTAL 2413 4373299 1812.39 100.0%

Barges

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kapal Barges, dengan kisaran GT pada tiap kelas, 

kelas 1000 – 3000 GT memiliki jumlah yang paling besar, yaitu 42.6 %, untuk lebih 

jelasnya lihat gambar  di bawah ini. 
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Gambar 4.14. Prosentase Tiap kelas GT Kapal Barges 

 

7. Others Ship 

Others Ship adalah jenis kapal lain yang tidak termasuk di dalam jenis diatas, 

misalnya kapal tunda, dan lainnya. Dari data didapatkan bahwa kapal jenis ini paling 

banyak jumlahnya pada kisaran < 500 GT yaitu sejumlah 2.384 kapal. Untuk lebih 

jelasnya dapat kita lihat pada grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.15. Grafik Jumlah Dan Kelas GT Others Ship 

 

Dari grafik dapat kita lihat bahwa perbandingan kapal Others Ship, jumlah diproduksi 

paling banyak adalah pada kisaran < 500 GT dengan rata-rata GT adalah 173.09 GT. 

Perbandingan rata-rata antara jumlah dan GT kapal dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.9. Rata-rata tiap kelas GT Other Ship 

No Kelas Kapasitas GT Jumlah Kapal Jumlah GT Rata-Rata GT Prosentase

1 < 500 2384 412643 173.09 98.8%

2 500 - 1000 115 80983 704.20 4.8%

3 1001 - 3000 33 44613 1351.91 1.4%

4 3001 - 5000 5 19545 3909.00 0.2%

5 5001 - 10000 4 21711 5427.75 0.2%

6 10001 - 30000 0 0 0.00 0.0%

7 30001 - 50000 3 132107 44035.67 0.1%

8 > 50000 1 67255 0.00 0.0%

TOTAL 2545 778857 306.03 105.5%

Others

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kapal Others Ship dengan kisaran GT pada tiap 

kelas, kelas < 500 GT memiliki jumlah yang paling besar, yaitu 93.7 %, untuk lebih 

jelasnya lihat gambar  di bawah. 

 

Gambar 4.16. Prosentase Tiap kelas GT Other Ship 

 

4.1.3. Jumlah Kapal Tercatat di Kementrian Perhubungan 

Sesuai data di Kementrian Perhubungan data kapal yang telah diukur di Indonesia 

sesuai register III pengukuran sampai dengan Nopember 2009 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10. Jumlah Kapal Tercatat di Kementrian Perhubungan 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kapal yang tercatat di Kementrian 

Perhubungan sejumlah 51.167 unit. Data kapal – kapal tersebut diolah dan dibagi 

menjadi beberapa tipe jenis kapal antara lain: Bulk Carrier, Container, General 

Cargo, Passenger, Tanker, Tongkang dan Other. Adapun kapal yang di dalam tipe 

jenis other adalah: tug boat, kapal ikan, crew boat, Patroli, pengawasan dll.  

 

Kapal jenis other merupakan kapal yang paling banyak tercatat, dengan jumlah 30.366 

unit atau sebesar 60 % dari total kapal yang ada setara 2.915.744 GT. Akan tetapi 

dapat dilihat bahwa jenis kapal other merupakan kapal dengan rata – rata GT dibawah 

100 GT. Kapal jenis General Cargo tercatat sejumlah 25 % dari total jumlah kapal, 

setara dengan 12.686 unit dengan total GT 5.248.187.  

 

Jenis bahan yang digunakan pada tiap jenis kapal berbeda – beda pada jumlah kapal 

tersebut. Adapun jenis bahan yang digunakan antara lain. 

 

Tabel 4.11. Pembagian Jenis Bahan 
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Jenis bahan yang digunakan sesuai tabel diatas adalah 1) aluminium, 2) Besi/Baja, 3) 

Fiberglass, 4) kayu, dan 5) other. Jenis bahan other merupakan jenis bahan laminasi, 

semen dll. Jenis bahan yang banyak digunakan merupakan jenis baja dan atau besi 

dengan jumlah kapal sekitar 16.749 unit setara 16.703.833 GT dan rata-rata 997 GT. 

Jenis bahan kayu juga masih diminati oleh beberapa perusahaan pelayaran, hal 

tersebut dibuktikan bahwa data yang tercatat di Kementrian Perhubungan 31.154 unit 

kapal memakai jenis bahan kayu setara dengan 1.987.413 GT. 

 

Dari segi pembuatan / pembangunan kapal – kapal tersebut umur kapal/life time kapal 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12. Jumlah dan Kapasitas Kapal sesuai life time 

NO 
LIFETIME 
(TAHUN) 

JUMLAH KAPAL 
(UNIT) 

JUMLAH (GT) 
% 

Jumlah 
Kapal 

1 0 - 5 7.920 3.481.585 15% 

2 .6 - 10. 11.352 1.941.015 22% 

3 .11 - 15. 9.615 2.209.786 19% 

4 16 - 20 8.160 2.597.247 16% 

5 21 - 25 4.245 2.038.194 8% 

6 25 keatas 8.607 6.652.432 17% 

7 tdk tercatat 1.268 209.197 2% 

JUMLAH 51.167 19.129.455,56 100% 
Sumber : data kementrian perhubungan di olah  

 

 

 

 

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa lebih dari 25% telah berumur di atas 20 

tahun. Sementara yang berumur dibawah 10 tahun hanya sekitar 37% saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam waktu kedepan, akan terdapat banyak kapal yang harus 

sudah mulai di remajakan dan juga akan meningkatkan permintaan jasa reparasi dan 

pemeliharaan kapal. Tabel dibawah ini adalah penjelasan prosentase jumlah kapal 

berdasarkan umur kapal. 
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Gambar 4.17. Prosentase life time Kapal Tercatat di Kementrian 

                                        Perhubungan 

 

4.1.4. Kelompok Kapal Tiap Kelas GT (Gross Tonnage)   

Berdasarkan data Kementrian Perhubungan pada tahun 2009, telah dikelompokkan 

sesuai jenis tipe kapal dan diolah. Menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis kapal 

yang telah di kelompokkan menjadi beberapa kelas GT, berikut adalah jenis kapal 

dalam kelas GT: 1) Bulk Carrier, 2) Container, 3) General Cargo, 4) Passenger, 5) 

Tanker, 6) Tongkang dan 7) Other. Adapun detail tiap jenis kapal adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Bulk Carrier 

Kapal tipe bulk carrier pada tahun 2009 yang tercatat pada data Kementrian 

Perhubungan diperkirakan sejumlah 13 unit, dengan beberapa kelas GT adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.13. Kelas GT Kapal Tipe Bulk Carrier 

 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelas GT > 10000 GT merupakan 

komposisi terbanyak yaitu sejumlah 8 unit atau sebesar 62% dari total kapal tipe Bulk 

yang ada, dan kelas GT 4001 – 5000 sejumlah 1 unit. 

 

2. Passenger 

Kapal tipe passenger pada tahun 2009 yang tercatat pada data Kementrian 

Perhubungan diperkirakan sejumlah 1.226 unit, dengan beberapa kelas GT adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14. Kelas GT Kapal Tipe Passenger 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 2 0,00 0,00

2 0-500 973 103.001,32 105,86

3 501-1000 100 68.919,00 689,19

4 1001-2000 36 50.531,00 1.403,64

5 2001-3000 19 48.884,00 2.572,84

6 3001-4000 19 66.609,00 3.505,74

7 4001-5000 20 88.634,00 4.431,70

8 5001-6000 9 49.308,00 5.478,67

9 6001-7000 13 79.088,00 6.083,69

10 7001-8000 4 31.322,00 7.830,50

11 8001-9000 4 34.098,00 8.524,50

12 9001-10000 5 48.074,00 9.614,80

13 > 10000 22 461.389,00 20.972,23

1.226 1.129.857,32 921,58JUMLAH  
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelas GT 0 – 500 merupakan komposisi 

terbanyak yaitu sejumlah 973 unit atau sebesar 79% dari total kapal tipe passenger 

yang ada, dan kelas GT 501 – 1000 sejumlah 100 unit. 

 

3. Container 

Kapal tipe container pada tahun 2009 yang tercatat pada data Kementrian 

Perhubungan diperkirakan sejumlah 1.226 unit, dengan beberapa kelas GT adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.15. Kelas GT Kapal Tipe Container 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 0 0,00 0,00

2 0-500 4 915,86 228,97

3 501-1000 5 4.275,00 855,00

4 1001-2000 18 29.515,00 1.639,72

5 2001-3000 38 103.826,00 2.732,26

6 3001-4000 24 84.585,00 3.524,38

7 4001-5000 21 93.988,00 4.475,62

8 5001-6000 12 63.892,00 5.324,33

9 6001-7000 19 121.306,00 6.384,53

10 7001-8000 6 44.169,00 7.361,50

11 8001-9000 7 59.500,00 8.500,00

12 9001-10000 11 106.514,00 9.683,09

13 > 10000 10 152.851,00 15.285,10

175 865.336,86 4.944,78JUMLAH  

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelas GT < 5000 merupakan komposisi 

terbanyak yaitu sejumlah 110 unit atau sebesar 63% dari total kapal tipe container 

yang ada, dan kelas GT > 5000 sejumlah 53 unit. 

 

4. Tanker 

Kapal tipe tanker pada tahun 2009 yang tercatat pada data Kementrian Perhubungan 

diperkirakan sejumlah 713 unit, dengan beberapa kelas GT adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16. Kelas GT Kapal Tipe Tanker 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 1 0,00 0,00

2 0-500 210 43.034,50 204,93

3 501-1000 187 135.672,00 725,52

4 1001-2000 124 167.389,00 1.349,91

5 2001-3000 60 153.379,00 2.556,32

6 3001-4000 35 121.273,00 3.464,94

7 4001-5000 15 67.128,00 4.475,20

8 5001-6000 9 47.592,00 5.288,00

9 6001-7000 1 6.812,00 6.812,00

10 7001-8000 2 14.329,00 7.164,50

11 8001-9000 11 97.048,00 8.822,55

12 9001-10000

13 > 10000 58 1.322.707,00 22.805,29

713 2.176.363,50 3.052,40JUMLAH  

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelas GT < 5000 merupakan komposisi 

terbanyak yaitu sejumlah 632 unit atau sebesar 89% dari total kapal tipe tanker yang 

ada, dan kelas GT > 5000 sejumlah 81 unit. 

 

5. General Cargo 

Kapal tipe general cargo pada tahun 2009 yang tercatat pada data Kementrian 

Perhubungan diperkirakan sejumlah 12.686 unit, dengan beberapa kelas GT adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17. Kelas GT Kapal Tipe General Cargo 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 42 0,00 0,00

2 0-500 11.009 907.747,30 82,46

3 501-1000 594 413.768,00 696,58

4 1001-2000 443 618.317,00 1.395,75

5 2001-3000 131 323.212,00 2.467,27

6 3001-4000 198 700.082,00 3.535,77

7 4001-5000 83 378.844,00 4.564,39

8 5001-6000 67 372.574,00 5.560,81

9 6001-7000 24 152.476,00 6.353,17

10 7001-8000 22 162.845,00 7.402,05

11 8001-9000 4 34.065,00 8.516,25

12 9001-10000 12 113.605,00 9.467,08

13 > 10000 57 1.070.652,00 18.783,37

12.686 5.248.187,30 413,70JUMLAH  
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelas GT < 5000 merupakan komposisi 

terbanyak yaitu sejumlah 12.500 unit atau sebesar 98% dari total kapal tipe general 

cargo yang ada, dan kelas GT > 5000 sejumlah 186 unit. 

 

6. Tongkang 

Kapal tipe tongkang pada tahun 2009 yang tercatat pada data Kementrian 

Perhubungan diperkirakan sejumlah 5.988 unit, dengan beberapa kelas GT adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17. Kelas GT Kapal Tipe Tongkang 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 35 0,00

2 0-500 2.344 398.893,51 170,18

3 501-1000 1.390 962.799,00 692,66

4 1001-2000 1.153 1.608.908,00 1.395,41

5 2001-3000 366 836.039,00 2.284,26

6 3001-4000 597 1.910.647,00 3.200,41

7 4001-5000 52 226.863,00 4.362,75

8 5001-6000 32 172.560,00 5.392,50

9 6001-7000 3 19.472,00 6.490,67

10 7001-8000 1 7.857,00 7.857,00

11 8001-9000 2 17.242,00 8.621,00

12 9001-10000 2 18.054,00 9.027,00

13 > 10000 11 375.277,00 34.116,09

5.988 6.554.611,51 1.094,62JUMLAH  

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelas GT < 5000 merupakan komposisi 

terbanyak yaitu sejumlah 5.937 unit atau sebesar 99% dari total kapal tipe tongkang 

yang ada, dan kelas GT > 5000 sejumlah 51 unit. 

 

7. Other 

Kapal tipe other pada tahun 2009 yang tercatat pada data Kementrian Perhubungan 

diperkirakan sejumlah 30.366 unit, dengan beberapa kelas GT adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.19. Kapal Tipe Other 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 228 0,00 0,00

2 0-500 29695 2.249.919,07 75,77

3 501-1000 284 185.102,00 651,77

4 1001-2000 90 121.977,00 1.355,30

5 2001-3000 21 52.438,00 2.497,05

6 3001-4000 24 88.561,00 3.690,04

7 4001-5000 2 8.560,00 4.280,00

8 5001-6000 6 31.706,00 5.284,33

9 6001-7000 5 32.445,00 6.489,00

10 7001-8000

11 8001-9000 5 41.690,00 8.338,00

12 9001-10000

13 > 10000 6 103.346,00 17.224,33

30.366 2.915.744,07 96,02JUMLAH  

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelas GT < 5000 merupakan komposisi 

terbanyak yaitu sejumlah 30.344 unit atau sebesar 99% dari total kapal tipe other yang 

ada, dan kelas GT > 5000 sejumlah 22 unit. 

 

4.1.5. Kelompok Jenis Bahan Kapal pada Tiap Kelas GT  

Berdasarkan data Kementrian Perhubungan pada tahun 2009, telah dikelompokkan 

sesuai jenis tipe kapal dan diolah. Menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis kapal 

yang telah di kelompokkan sesuai Jenis bahan yang digunakam dalam kelas GT, 

berikut adalah jenis bahan yang digunakan : 1) Baja, 2) Kayu, 3) Aluminium, 4) 

Fiberglass, 5) Other. Adapun detail tiap jenis bahan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Aluminium 

Jenis bahan aluminium tercatat sampai tahun 2009 sesuai data Kementrian 

Perhubungan diperkirakan sejumlah 223 unit, dengan beberapa kelas GT adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.20. Jenis Bahan Aluminium 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT - - -

2 0-50 83 1.932,00 23,28

3 51-100 46 3.464,00 75,30

4 101-200 55 7.567,00 137,58

5 201-300 20 4.932,00 246,60

6 301-400 4 1.471,00 367,75

7 401-500 4 1.742,00 435,50

8 501-600 - - -

9 601-700 1 622,00 622,00

10 701-800 1 779,00 779,00

11 801-900 - - -

12 901-1000 - - -

13 > 1000 9 30.137,00 3.348,56

223 52.646,00 236,08JUMLAH  

 

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis bahan aluminium pada kelas GT < 500 

merupakan komposisi terbanyak yaitu sejumlah 212 unit atau sebesar 95% dari total 

kapal dengan jenis bahan aluminium yang ada, dan kelas GT > 500 sejumlah 11 unit. 

 

2. Baja 

Jenis bahan baja tercatat sampai tahun 2009 sesuai data Kementrian Perhubungan 

diperkirakan sejumlah 16.749 unit, dengan beberapa kelas GT adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.21. Jenis Bahan Baja 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 23 0,00 0,00

2 0-500 10.312 1.646.729,65 159,69

3 501-1000 2.455 1.703.019,00 693,69

4 1001-2000 1.807 2.516.988,00 1.392,91

5 2001-3000 617 1.474.840,00 2.390,34

6 3001-4000 883 2.924.740,00 3.312,28

7 4001-5000 192 859.945,00 4.478,88

8 5001-6000 131 715.473,00 5.461,63

9 6001-7000 65 411.599,00 6.332,29

10 7001-8000 35 260.522,00 7.443,49

11 8001-9000 30 258.253,00 8.608,43

12 9001-10000 30 285.655,00 9.521,83

13 > 10000 169 3.646.070,00 21.574,38

16.749 16.703.833,65 997,30JUMLAH  

 

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jenis bahan baja pada kelas GT < 5000 

merupakan komposisi terbanyak yaitu sejumlah 16.289 unit atau sebesar 97% dari 

total kapal dengan jenis bahan baja yang ada, dan kelas GT > 5000 sejumlah 460 unit. 
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3. Fiberglass 

Jenis bahan fiberglass tercatat sampai tahun 2009 sesuai data Kementrian 

Perhubungan diperkirakan sejumlah 2.076 unit, dengan beberapa kelas GT adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.22. Jenis Bahan Fiberglass 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 0 0,00 0,00

2 0-50 1.303 27.584,00 21,17

3 51-100 603 42.359,00 70,25

4 101-200 144 19.816,00 137,61

5 201-300 15 3.432,00 228,80

6 301-400 3 1.009,00 336,33

7 401-500 3 1.336,00 445,33

8 501-600 0 0,00 0,00

9 601-700 0 0,00 0,00

10 701-800 0 0,00 0,00

11 801-900 0 0,00 0,00

12 901-1000 0 0,00 0,00

13 > 1000 5 8.996,00

2.076 104.532,00 50,35JUMLAH  

 

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jenis bahan fiberglass pada kelas GT < 500 

merupakan komposisi terbanyak yaitu sejumlah 2.071  unit atau sebesar 99% dari total 

kapal dengan jenis bahan fiberglass yang ada, dan kelas GT > 500 sejumlah 5 unit. 

 

4. Kayu 

Jenis bahan kayu tercatat sampai tahun 2009 sesuai data Kementrian Perhubungan 

diperkirakan sejumlah 31.154 unit, dengan beberapa kelas GT adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.23. Jenis Bahan Kayu 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 41 0,00 0,00

2 0-50 20.115 529.954,72 26,35

3 51-100 5.339 404.383,00 75,74

4 101-200 4.358 594.049,00 136,31

5 201-300 922 234.201,00 254,01

6 301-400 177 61.582,00 347,92

7 401-500 120 54.523,00 454,36

8 501-600 36 20.012,00 555,89

9 601-700 8 5.148,00 643,50

10 701-800 4 3.029,00 757,25

11 801-900 4 3.417,00 854,25

12 901-1000 3 2.764,00 921,33

13 > 1000 27 74.351,00 2.753,74

31.154 1.987.413,72 63,79JUMLAH  



 
4-24 

 

 

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jenis bahan kayu pada kelas GT < 500 

merupakan komposisi terbanyak yaitu sejumlah 31.072 unit atau sebesar 99% dari 

total kapal dengan jenis bahan kayu yang ada, dan kelas GT > 500 sejumlah 82 unit. 

 

5. Other 

Jenis bahan other tercatat sampai tahun 2009 sesuai data Kementrian Perhubungan 

diperkirakan sejumlah 965 unit, dengan beberapa kelas GT adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.24. Jenis Bahan Other 

NO RANGE (GT) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT) RATA-RATA (GT)

1 TANPA GT 244 0,00 0,00

2 0-500 611 61.807,19 101,16

3 501-1000 48 31.745,00 661,35

4 1001-2000 35 49.744,00 1.421,26

5 2001-3000 12 29.307,00 2.442,25

6 3001-4000 9 31.640,00 3.515,56

7 4001-5000 1 4.254,00 4.254,00

8 5001-6000 2 10.593,00 5.296,50

9 6001-7000 0 0,00 0,00

10 7001-8000 0 0,00 0,00

11 8001-9000 0 0,00 0,00

12 9001-10000 1 9.702,00 9.702,00

13 > 10000 2 52.238,00 26.119,00

965 281.030,19 291,22JUMLAH  

 

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jenis bahan other pada kelas GT < 5000 

merupakan komposisi terbanyak yaitu sejumlah 960 unit atau sebesar 99% dari total 

kapal dengan jenis bahan kayu yang ada, dan kelas GT > 5000 sejumlah 5 unit. 

 

4.1.6. Kelompok Jenis Bahan  Kapal pada Tiap Kelas GT dan Lifetime / Umur 

Kapal  

Pengelompok kapal tiap jenis bahan tiap kelas GT-nya,  untuk mengetahui umur / life 

time kapal yang menggunakan bahan tersebut. Range umur kapal adalah tiap 5 (lima) 

tahunan, jumlah kapal serta GT kapal yang memakai jenis bahan tersebut. Range umur 

/ life time kapal sesuai jenis bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Aluminium 

Tabel 4.25. Lifetime Jenis Bahan Aluminium 

NO LIFETIME (TAHUN) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT)

1 0 - 5 40 2.607,00

2 .6 - 10. 47 3.375,00

3 .11 - 15. 32 28.341,00

4 16 - 20 23 6.320,00

5 21 - 25 22 6.564,00

6 25 keatas 56 5.387,00

7 TANPA TAHUN 3 52,00

223 52.646,00JUMLAH  

  

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah kapal dengan jenis bahan aluminium 

memiliki lifetime < 20 tahun sejumlah 142 unit. Sedangkan pada lifetime > 20 tahun 

sejumlah 78 unit atau sebesar 35%. Total kapal dengan jenis bahan aluminium yang 

ada sejumlah 223 unit. 

 

2. Baja  

Tabel 4.26. Lifetime Jenis Bahan Baja 

NO LIFETIME (TAHUN) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT)

1 0 - 5 2.652 3.214.683,73

2 .6 - 10. 2.100 1.409.557,67

3 .11 - 15. 2.360 1.693.551,52

4 16 - 20 2.579 2.165.063,98

5 21 - 25 1.684 1.864.574,44

6 25 keatas 5.151 6.194.059,55

7 TANPA TAHUN 223 162.342,76

16.749 16.703.833,65JUMLAH  

 

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah kapal dengan jenis bahan baja memiliki 

lifetime < 20 tahun sejumlah 9.691 unit. Sedangkan pada lifetime > 20 tahun sejumlah 

6.835 unit atau sebesar 41%. Total kapal dengan jenis bahan baja yang ada sejumlah 

16.749 unit. 
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3. Fiberglass 

Tabel 4.27. Lifetime Jenis Bahan Fierglass 

NO LIFETIME (TAHUN) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT)

1 0 - 5 359 10.684,00

2 .6 - 10. 533 26.684,00

3 .11 - 15. 456 27.623,00

4 16 - 20 360 18.376,00

5 21 - 25 203 10.346,00

6 25 keatas 140 9.709,00

7 TANPA TAHUN 25 1.110,00

2.076 104.532,00JUMLAH  

 

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah kapal dengan jenis bahan aluminium 

memiliki lifetime < 20 tahun sejumlah 1.709 unit. Sedangkan pada lifetime > 20 tahun 

sejumlah 343 unit atau sebesar 17%. Total kapal dengan jenis bahan baja yang ada 

sejumlah 2.076 unit. 

 

4. Kayu 

Tabel 4.28. Lifetime Jenis Bahan Kayu 

NO LIFETIME (TAHUN) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT)

1 0 - 5 4.865 253.669,90

2 .6 - 10. 8.637 493.526,60

3 .11 - 15. 6.641 433.782,26

4 16 - 20 5.022 382.540,54

5 21 - 25 2.262 143.257,80

6 25 keatas 2.995 237.400,35

7 TANPA TAHUN 732 43.236,27

31.154 1.987.413,72JUMLAH  

 

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah kapal dengan jenis bahan kayu 

memiliki lifetime < 20 tahun sejumlah 25.165 unit. Sedangkan pada lifetime > 20 

tahun sejumlah 5.257 unit atau sebesar 17%. Total kapal dengan jenis bahan kayu 

yang ada sejumlah 31.154 unit. 
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5. Other 

Tabel 4.29. Lifetime Jenis Bahan Selain Kayu 

NO LIFETIME (TAHUN) JUMLAH KAPAL (UNIT) JUMLAH (GT)

1 0 - 5 5 114,00

2 .6 - 10. 36 7.970,00

3 .11 - 15. 126 26.488,19

4 16 - 20 177 24.973,00

5 21 - 25 76 14.306,00

6 25 keatas 260 204.723,00

7 TANPA TAHUN 285 2.456,00

965 281.030,19JUMLAH  

 

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah kapal dengan jenis bahan kayu 

memiliki lifetime < 20 tahun sejumlah 344 unit. Sedangkan pada lifetime > 20 tahun 

sejumlah 366 unit atau sebesar 35%. Total kapal dengan jenis bahan kayu yang ada 

sejumlah 965 unit. 

 

 

4.1.7. Potensi Pasar Jasa Reparasi Kapal di Indonesia 

Berdasarkan data populasi kapal versi Register BKI 2011 dan Data jumlah galangan 

kapal reparasi beserta kapasitasnya versi Iperindo. Menunjukkan bahwa pasar jasa 

reparasi terbesar yaitu untuk kelas 3000 – 5000 GT dengan selisih sebesar 2.592.892 

GT. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut ini. 

 

Tabel 4.30. Perbandingan jumlah kapal dengan kapasitas galangan kapal 
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4.1.8. Potensi Pasar Industri Perkapalan di Jawa Timur 

Potensi pasar berikut ini adalah jumlah kapal yang tercatat berlabuh di pelabuhan 

Surabaya, Gresik, Banyuwangi,  Semarang dan Cilacap. Kapal yang berlabuh ini 

merupakan potensi pasar yang bersentuhan langsung industri perkapalan di Jawa 

Timur. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa ukuran kapa < 3000 GT merupakan 

pasar yang paling potensial untuk jasa reparasi dan perbaikan kapal. 

 

Tabel 4.31. Jumlah Kapal yang Tercatat di Pelabuhan Surabaya 

 

Tabel 4.32. Jumlah Kapal yang Tercatat di Pelabuhan Banyuwangi 

 



 
4-29 

 

 

Tabel 4.33. Jumlah Kapal yang Tercatat di Pelabuhan Semarang 

 

 

Tabel 4.34. Jumlah Kapal yang Tercatat di Pelabuhan Cilacap 

 

Tabel 4.35. Total Jumlah Kapal yang Tercatat di Pelabuhan Sekitar Jawa Timur 
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4.2. GAMBARAN KONDISI LOKASI INDUSTRI SHIP RECYCLING YARD 

    DI KABUPATEN GRESIK 

Kabupaten Gresik merupakan daerah yang relatif dekat dengan industri pendukung, 

infrastruktur telah tersedia dengan baik, berada pada kawasan industri, masih dekat 

dengan bandara, dekat dengan pelabuhan Internasional. Namun disisi lain lahan yang 

tersedia terbatas, tetapi harga tanah tidak setinggi Surabaya. 

 

4.2.1. Kondisi Geografi  

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi Jawa Timur 

(Surabaya) me- miliki luas 1.191,25 kilometer persegi  dengan panjang Pantai ± 140 

kilome- ter persegi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112o  

– 113o Bujur Timur dan 7o – 8o Lintang Selatan. Wilayahnya merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian 2 – 12 meter di atas  permukaan  air  laut  kecuali 

Kecamatan Panceng yang mem- punyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air 

laut. Secara administrasi pemerin- tahan, wilayah Kabupaten Gresik ter- diri dari 18 

kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah 

Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan 

Kebomas, sebagian Ke- camatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan 

Kecamatan Ujungpangkah.  Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan 

Tambak berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan 

kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbang- kertasusila, yaitu Gresik, Bangkalan,              

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan   Lamongan. Batas Wilayah Kabupaten Gresik: 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Selat Madura dan Kota Surabaya 

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto 

Sebelah Barat  : Kabupaten Lamongan 

 

4.2.2. Penduduk Dan  Tenaga Kerja 

Penduduk Dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

Kabupaten Gresik pada Tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa, yang terdiri dari  639.897 
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jiwa penduduk laki-laki dan 630.454 jiwa penduduk perempuan.  Jumlah penduduk 

terse- but berada pada 270.264 keluarga.  Dengan luas wilayah 1.191,25 km2 Ka- 

bupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.066  jiwa/km2.   Secara 

total  pada Tahun  2011 penduduk  laki-laki  jumlahnya  lebih banyak  dibandingkan  

penduduk  perempuan.  Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 

2011 Kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 101.  Ini berarti 

dari 100 jiwa  penduduk  perempuan terdapat 101 jiwa pen- duduk laki-laki. 

 

Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja yang masuk catatan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Gresik pada Tahun 2011 sebanyak 2.906 (laki-laki dan perempuan).  

Persentase yang terbesar ada- lah tamat SLTA (37,58 persen),  beri- kutnya  34,65 

persen adalah tamat sekolah kejuruan, dan ketiga 15,76 persen yang tamat sarjana.  

Pada ta- hun 2011 jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 2.946 orang, 60,53 

persen  laki-laki  dan  39,47  persen perempuan. 

 

4.2.3. Industri Dan Perdagangan 

Sektor Industri dibedakan atas industri kecil/rumah tangga serta industri menengah 

dan besar. Kriteria Industri Menengah  dan Besar adalah industri dengan investasi 

diatas satu   milyar rupiah. Sedangkan industri ke- cil/rumah tangga terdiri dari 

industri rumah tangga yang mengajukan ijin TDK dengan investasi dibawah 5 juta 

rupiah, industri kecil yang mengajukan ijin TDI dengan investasi Rp 5 juta hingga Rp 

200 juta serta industri kecil yang mengajukan ijin IUT dengan investasi Rp 200 juta 

hingga Rp 1 milyar. Industri Di Kabupaten Gresik pada Tahun 2011 tercatat sebanyak 

163 industri besar dan 324 industri sedang.  Industri besar terbanyak terdapat di 

Kecamatan Driyorejo sedangkan industri sedang terdapat di Kecamatan Cerme.  

 

Perdagangan Jumlah penerbitan Surat Ijin Usaha ( SIUP ) di Kabupaten Gresik selama 

tahun 2011, sebanyak 973. SIUP yang diterbitkan paling banyak untuk pedagang kecil 

sejumlah 738 (75,85 persen), pedagang menengah sejumlah 166 (17,06 persen), dan 

untuk  pedagang besar sebanyak 69 (7,09 persen). 
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Kontribusi masing-masing sector dalam pembentukan PDRB, sector Industri memiliki 

peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2011 yaitu 

sebesar  50,16 persen,  kemudian disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

sebesar  23,09 persen kemudian yang ketiga adalah sektor Pertanian yang mencapai 

8,94 persen. Ketiga sektor ini secara bersama-sama menguasai sekitar 80 

persen  perekonomian  di Kabupaten Gresik. Tingginya peranan sector Industri 

merupakan hal yang wajar karena di Kabupaten Gresik terdapat tidak 

kurang dari 487 industri besar dan sedang. Sebagian besar Industri-industri tersebut 

terdapat di Kecamatan Wringinanom, Driyorejo, Manyar dan Kebomas.  

 

4.2.4. Perhubungan 

 Kemajuan ekonomi sebuah wilayah sangat tergantung oleh sistem transportasi yang 

mendukung segala aktivitas di dalamnya. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang 

memadai, sistem transportasi tidak akan bisa berjalan dengan lancar.  Salah satu 

prasarana pengangkutan yang sangat penting guna memperlancar roda kegiatan pere- 

konomian suatu daerah adalah jalan. Peningkatan pembangunan jalan akan 

memperlancar dan mempermudah tingkat mobilitas penduduk serta arus barang dan 

jasa dari suatu daerah ke daerah lain. Jalan raya di Kabupaten Gresik mencapai 626 

km yang terbagi atas jalan negara 67,37 km; jalan provinsi 46,48 km dan jalan 

kabupa- ten 512,16 km. Dari total panjang jalan  kabupaten,   26,74  persen  termasuk 

dalam kategori baik, 44,37 persen ter- masuk dalam kategori sedang, dan yang rusak 

ringan dan berat sebesar 28,89 persen. 

 

4.2.5. Kondisi Geografis Lokasi Industri Recycling Ship Yard 

Survey lokasi di Kecamatan Manyar – Kab. Gresik JawaTimur diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

o Kondisi geografis lokasi pengamatan tersebut secara umum adalah area 

tambak,  dan kelompok hunian yang tidak terlampau padat dalam bentuk 

dukuh / dusun secara sporadis. 

o Perjalanan dari Surabaya sampai ke lokasi pengamatan memakan waktu + 2 

jam. Dengan jarak tempuh + 90 Km. 

o Lokasi pengamatan merupakan lahan dengan luas lahan + 2000 Ha. Kondisi 

lahan pertambakan dan perkebunan oleh masyarakat sekitar..  
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o Kondisi perairan merupakan daerah didalam teluk dengan kedalaman + - 2 m 

dengan jarak + 1000 m dari bibir pantai. Dengan garis pantai + 5 Km, kondisi 

perairan tenang karena terdapat pulau Madura di di depan lokasi tersebut. 

o Kondisi infrastruktur daerah tersebut seperti jalan raya, sumber daya dan 

jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon dan sistem sanitasi sudah 

cukup baik, hanya peruntukan masih untuk kawasan hunian, sehingga untuk 

kebutuhan industri masih perlu ditingkatkan.  

o Kondisi demografi daerah tersebut, terdiri atas area yang tidak terlampau padat 

penduduk dengan mata pencaharian utama adalah nelayan, petani dan 

pedagang, dengan status sosial sangat bervariasi dari yang masih sangat 

sederhana sampai dengan modern. Rumah penduduk umumnya sudah terbuat 

dari batu bata, dengan fasilitas sanitasi sederhana, fasilitas pendidikan sudah 

cukup banyak (baik SD, SMP, SMA maupun Madrasah dan pondok pesantren) 

dan usaha perdagangan sudah berkembang dengan baik.   

o Penyediaan tenaga kerja cukup baik, hanya pada usia lapangan kerja penduduk 

disekitar daerah masih terbiasa dengan pola hidup nelayan, petani dan 

pedagang (bukan untuk pekerjaan industri). 

 

Kondisi jalan arteri dari Surabaya ke Kab. Gresik dalam kondisi baik yaitu melewati 

akses Tol, cukup lebar dan secara umum merupakan jalur truk dan angkutan barang. 

Beberapa foto hasil survei kondisi jalan dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Akses Jalan Tol. Surabaya – Gresik 
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Gambar 4.19. Kondisi Jalan Nasional Gresik – Lamongan 

 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa jalan cukup lebar, dengan kapasitas dapat dilalui 

oleh kendaraan muatan berat/truk. Di sekitar lokasi tidak terlampau padat 

hunian/pemukiman. Sehingga untuk akses truk muatan berat cukup baik. Kondisi jalan 

untuk akses ke lokasi lahan perlu diperkuat dan diperlebar, sehingga dapat dilalui oleh 

kendaraan muatan berat / Truck / Container. Jalan tersebut juga harus dilengkapi 

dengan akses infrastruktur, seperti jaringan listrik, PDAM, limbah / saluran air 

pembuangan dll. Berikut adalah kondisi jalan masuk dari jalan arteri sampai ke lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20. Kondisi Jalan Masuk 
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Dari jalan arteri sampai ke lokasi lahan menempuh jarak + 8 Km melewati jalan desa 

dan diapit oleh pertambakan, dengan kondisi jalan berpaving dengan lebar + 2 m. 

dihujung jalan menuju lokasi lahan terdapat pemukiman penduduk yang padat pada 

desa Widoro. Seperti tampak pada gambar dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Gambar Desa Widoro 

 

Untuk mencapai lokasi tim melakukan perjalanan melalui laut dengan menyewa 

perahu, untuk mengetahui kondisi pesisir pantai. Berikut adalah hasil pengamatan 

lokasi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22. Bibir Pantai Lokasi 
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Gambar 4.23. Kondisi Daratan Calon Lokasi 

 

 

Dapat dilihat pada gambar foto udara dibawah ini lokasi lahan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24. Foto Udara Calon Lokasi 
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4.3. MODEL PEMILIHAN TEKNOLOGI UNTUK INDUSTRI SHIP 

RECYCLING YARD  

 

4.3.1. Model Ship Recycling Yard 

Model Ship Recycling Yard dibedakan atas 4 tingkatan model layout yang 

membentuk suatu proses yang saling ketergantungan satu dengan yang lain, tingkatan 

model layout seperti yang terlihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.36. Tingkatan Model Ship Recycling Yard 

Tingkat Model Penjelasan 

Zona 

Merupakan tingkatan tertinggi yang dari 

gabungan kelompok kerja dengan fungsi 

yang sama atau penanganan produk 

dengan proses yang sama. 

Area / Fasilitas Utama 
Merupakan kelompok kerja atau tempat 

penyimpanan didalam zona. 

Peralatan (Teknologi) 
Merupakan peralatan yang digunakan 

didalam kelompok kerja. 

Sub-area  

Merupakan bagian didalam area/faslitas 

utama yang digunakan untuk kegiatan 

pemisahan beberapa material berbeda. 

 

4.3.2. Fasilitas Utama Dan Teknologi 

Fasilitas utama pada zona A merupakan kumpulan alternatif Docking. System. 

Docking system adalah tempat dilaksanakannya aktiftas daur ulang (recycle) pada 

sebuah kapal. Karena kecilnya efek zona diluar zona utama (zona A) dan zona 

lanjutan (zona B) pada keseluruhan operasi dalam ship recycling yard, untuk 

mengurangi kompleksitas dari model, ruang lingkup pembahasan dibatasi hanya pada 

zona - zona kunci pada ship recycling yard, pendekatan ini dianggap valid oleh ahli 

ship dismantle yard. Elemen kritis dari design layout untuk zona utama (zona A) 

adalah: 

1. Tipe system docking 

2. Tipe teknologi dan proses pemotongan 

Elemen kritis dari design layout untuk zona lanjutan (zona B) adalah : 
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1. Tipe teknologi dan proses pemotongan 

Sebagai rute berikutnya, komponen teknologi dan proses de-coating termasuk 

didalamnya sebagai proses pelengkap dari rute utama yang dijelaskan diatas. Zona dan 

proses yang dipakai dalam studi ditunjukkan dalam gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.25. Zona dan Proses Penting Ship Recycling Yard 

 

4.3.3. Pemilihan Model Teknologi Ship Recycling Yard 

Pengembangan Ship Recycling Yard di Indonesia merupakan suatu aktifitas yang 

melibatkan beberapa pengambil keputusan yang memiliki keahlian pada bidangnya. 

Pengambil keputusan diharapkan memilih atau mencari solusi terbaik dari alternatif 

teknologi yang diperlukan industri ini. Lebih dari itu, keputusan merupakan subjek 

dari kriteria dan sub-kriteria. Oleh sebab itu Fuzzy Multi Criteria Decision Making 

(FMCDM) merupakan suatu metode untuk mengevaluasi dan memilih alternatif-

alternatif teknologi terbaik. 

 

Sama dengan keputusan-keputusan dalam pengembangan pada industry lainnya, 

permasalahan yang muncul pada pengembangan Ship Recycling Yard adalah adanya 

informasi yang tidak dapat dihitung, tidak lengkap atau tidak dapat diperoleh. Untuk 

itu diperlukan kerangka kerja untuk evaluasi dan analisa opini dari para ahli (expert), 

terakhir justifikasi dan validasi dengan bantuan analisa sensitifitas untuk mendapatkan 

teknologi Ship Recycling Yard yang terbaik. 
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4.3.3.1. Penyusunan Kriteria dan Sub Kriteria Pemilihan Teknologi Ship 

Recycling Yard 

Aturan penyusunan kriteria dan sub-kriteria pengembangan Ship Recycling Yard 

berdasarkan acuan berikut : 

1. Lengkap (completeness) 

Kriteria menunjukkan gambaran yang jelas berkenaan dengan pencapian tujuan dan 

menggambarkan seluruh aspek penting dalam problem keputusan. Kriteria harus 

mencakup semua karakteristik problem (Mangkusubroto, 1997). 

2. Kemampuan operasional (operational ability) 

Kriteria mempunyai arti dan mendukung pengambil keputusan yang berimplikasi 

terhadap pilihan alternatif. Kriteria dapat digunakan sebagai sarana memberikan 

penjelasan dan dapat dikomunikasikan (Hsieh, et.al. 2003). 

3. Terukur (measurability) 

Kriteria mempunyai sifat dapat diukur dalam hal untuk memperoleh distribusi dari 

tingkat pencapaian kriteria dan dapat mengungkapkan preferensi pengambil keputusan 

atas tingkat pencapaian kriteria (Belton, 2002). 

4. Tidak berulang (non redundancy) 

Kriteria disusun dengan menghindari pengulangan kriteria yang sama dalam satu 

struktur hirarki keputusan. Kriteria harus menghindari adanya duplikasi hasil yang 

sama (Belton, 2002 & Hsieh, 2003). 

5. Minimum (minimum size) 

Jumlah kriteria harus kecil untuk memudahkan perhitungan/analisa sehingga 

mengurangi kebutuhan pekerjaan, waktu dan biaya, selain itu persoalan menjadi lebih 

sederhana untuk diselesaikan (Mangkusubroto, 1997 & Hsieh, 2003 ). 

6. Terstruktur (decomposability) 

Sekumpulan kriteria dapat disusun dalam suatu struktur hirarki untuk melihat 

keterkaitan antar kriteria. Kriteria dapat disusun dari hirarki tertinggi sampai hirarki 

terendah (Hsieh, et.al., 2003). 
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4.3.3.2. Definisi Kriteria dan Sub-Kriteria 

Kriteria dan sub-kriteria pemilihan teknologi Ship Recycling Yard menggunakan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa institusi/kelompok antara lain : University of 

Patras - (UoP), Naftosol SA, Marine & Industrial Construction – (NASOL), Leyal of 

Turkey, Ship Dismantling & Recycling Ltd. – (LEYAL), University of Strathclyde, 

Glosgow UK – (USTRATH) dan MediMetal – (MM). Deskripsi Kriteria dan Sub-

kriteria adalah: 

 

A. Kriteria Resiko Terhadap Keselamatan dan Kesehatan 

Kriteria ini berkaitan dengan usaha untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh 

kegiatan pada saat pelaksanaan didalam Ship Recycling Yard. Resiko-resiko yang ada 

dapat dipecah menjadi sub-kriteria, antara lain : 

o Sub Kriteria Pengaruh Material Berbahaya 

Pada pelaksanaan recycling kapal akan ditemukan material-material berbahaya 

yang akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. 

Teknologi yang tepat diharapkan mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan 

dari kegiatan tersebut. 

o Sub Kriteria Accident / Incident 

Pada pelaksanaan recycling kapal dimungkinkan terjadi Accident / Incident yang 

menimbulkan bahaya pada keselamatan dan kesehatan para pekerja disekitarnya. 

Teknologi yang dipilih harus mengurangi kemungkinan terjadinya accident dan 

incident. 

o Sub Kriteria Ergonomics 

Pada proses recycling kapal harus diciptakan lingkungan kerja atau pekerja agar 

sesuai dengan pekerjaannya. Untuk menciptakan lingkungan kerja dilakukan 

pemilihan teknologi dan langkah seperti : Membangun komitmen dari 

manajemen, Mengadakan pelatihan ergonomic untuk mendorong partisipasi dari 

seluruh pekerja dan membentuk kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk 

penerapan program ergonomic. 
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B. Kriteria Resiko Terhadap Lingkungan 

Industri ship recycling yard dapat menguntungkan secara ekonomi, dilain sisi industri 

ini dapat menyebabkan resiko terhadap lingkungan. Resiko lingkungan yang mungkin 

terjadi antara lain pencemaran udara, air laut, sediment pada dasar laut. Pemilihan 

teknologi yang tepat diharapkan dapat mengurangi resiko terhadap lingkungan. 

o Sub-kriteria Pengurangan Pencemaran Udara 

Pencemaran udara dapat disebabkan oleh beberapa kegiatan antara lain pada 

proses pelepasan coating (de-coating) dan pemisahan material yang 

menimbulkan partikel-partikel ringan diudara sekitar tempat kerja. Pemilihan 

teknologi Docking, Cutting, De-coating dan Containment diyakini dapat 

mengurangi pencemaran udara. 

o Sub-kriteria Pengurangan Pencemaran – air laut/permukaan 

Pencemaran air laut/permukaan dapat disebebkan oleh material cair dan padat 

o Sub-kriteria Pengurangan Pencemaran – soil/sediment 

Sedimen merupakan adsorben alami yang mampu mengikat senyawasenyawa 

organik dan anorganik dalam konsentrasi tinggi. Pada kebanyakan ekosistem 

perairan, sedimen mengandung berbagai jenis kontaminan dalam konsentrasi 

yang tinggi, tergantung pada sifat-sifat adsorpsi dan desorpsi sedimen. 

o Sub-kriteria Kontrol Hazardous Material (HAZMAT) 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi 

atau jumlahnya berbahaya bagi tenaga kerja dan dapat membahayakan 

lingkungan. Upaya pengelolaan dan pengendalian B3 diperlukan untuk 

mencegah dan mengurangi risiko yang timbul akibat penggunaannya di tempat 

kerja. Teknik pengendaliannya sangat diperlukan supaya tenaga kerja di 

lapangan dapat terlindungi dari limbah B3. 

 

C. Kriteria Biaya dan Pendapatan 

o Sub-kriteria Pendapatan 

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh 

seseorang/perusahaan dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang 

sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut 
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menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama 

satu periode 

o Sub-kriteria Baiaya operasi + Perawatan 

Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan aktifitas usaha dan 

untuk menjaga/menjamin semua fasilitas atau peralatan selalu siap untuk 

dioperasikan. 

o Sub-kriteria Biaya Investasi 

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan kebutuhan usaha agar dapat 

beroperasi dengan baik. 

o Sub-kriteria Biaya dari dampak lingkungan 

Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sebagai akibat adanya isuisu 

lingkungan. 

 

D. Kriteria Internalities 

o Sub-kriteria Kemampuan dan Keahlian Personil 

Adalah segala aspek yang berhubungan dengan kemampuan dan keahlian 

personil dalam bekerja. 

o Sub-kriteria Pelatihan 

Pelatihan diharapkan membuat pekerja lebih professional dan cakap dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

o Sub-kriteria Pengetahuan akan teknologi 

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Teknologi dikembangkan karena adanya pengetahuan sehingga dengan 

teknologi pekerjaan manusia akan lebih efektif dan efisien. 

 

E. Kriteria Externalities 

o Sub-kriteria Image Perusahaan 

Industri dengan citra positif cenderung produk dan jasanya relative bisa diterima 

konsumen dari pada perusahaan yang tidak mempunyai citra yang baik. 

o Sub-kriteria Pemenuhan peraturan 

Pemerintah membuat aturan untuk menjaga keseimbangan pada objek yang ada 

dalam aturan, contoh peraturan tentang lingkungan hidup bertujuan untuk 
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mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan 

lingkungan hidup. 

 

4.3.3.4. Definisi Alterntif-alternatif 

1. Alternatif Docking System 

Fungsi Docking System dalam kontek Ship Recycling Yard adalah tempat yang 

membatasi kapal dengan perairan dan memungkinkan dilakukan aktifitas recycle bagi 

sebuah kapal. Alternatif-alternatif pada Docking System dipilih berdasarkan 

keterkaitan dengan teknis, operasional dan sesuai dengan isu lingkungan. Sebagai 

penentu dan sekaligus memerlukan modal investasi dalam pembuatannya, Docking 

System menjadi bagian kritis sehingga perlu dicari kondisi operasional maksimal 

dangan keterbatasan sumber daya. Kapasitas penggunaan docking sangat dipengaruhi 

oleh cycle-time sebuah kegiatan. 

 

a. Natural Beaching 

Adalah salah satu docking system pada Ship Recycling Yard yang banyak digunakan 

saat ini. Natural beaching dilaksanakan pada nontidal water. Berbeda dengan tidal 

beaching yang memerlukan airpasang agar kapal dapat masuk, pada natural beaching 

kapal akan berada pada posisi terapung secara penuh diair dekat pantai. Pada alternatif 

ini tidak terdapat batasan draft yang merupakan bagian ukuran sebuah kapal. Jarak 

sebuah kapal dengan Ship Recycling Yard hanya terbatas oleh dalamnya pantai. 

 

Zona recycling utama adalah bagian yang menghubungkan lautan dan daratan tempat 

proses recycle berlangsung. Untuk mencegah terdapatnya emisi di laut akibat 

pekerjaan dizona utama maka diperlukan alat penentu kadar pencemaran. Sementara 

zona lanjutan dibuat disamping zona utama agar dapat mengurangi beban penggunaan 

peralatan untuk penanganan material. Jumlah lahan yang dibutuhkan pada zona 

lanjutan dapat dikembangkan sesuai ketersedian lahan. 
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Gambar 4.26. Jenis Docking System – Natural Beaching 

 

b. Wet Basin 

Adalah docking system pada Ship Recycing Yard dengan jenis semiterbuka, wet-basin, 

adalah basin yang yang digali mulai dari bagian daratan sebagai zona utama pada ship 

recycling yard. Kapal dalam keadaan terapung sebelum dan selama operasi. Didalam 

metoda ini, Blok baja atau peralatan lainnya di potong didarat atau dengan bantuan 

crane dibawa ke area pemotongan berikutnya. Tidak ada blok atau peralatan lainnya 

dipotong pada inter-tidal zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27. Jenis Docking System – Wet basin 

c. Pier 

Pada jenis ini, pemrosesan pada zona utama adalah dilaksanakan disekitar pier, 

biasanya menggunakan metode top-down. Dismantling di area pier dan dua kapal 

dapat sandar pada kedua sisi pier. Panjang pier ditentukan dari panjang maksimum 

kapal yang akan direcyle, dan dapat dikembangkan mengikuti panjang kapal. Dengan 

kata lain, lebar dari pier tergantung peralatan penanganan material dan penampungan 

sementara block besar yang ada. Kandungan pencemar dari kapal dapat dapat dijaga 
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oleh “floating barriers” disekitar kapal. Design fasilitas type pier secara khusus 

ditujukan untuk partial-dismantling dikarenakan keterbatasan akses kapal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28. Jenis Docking System – Pier 

d. Dry Dock 

Jenis ini sama dengan jenis wet-basin dan menunjukkan karakteristiknyang sama pada 

ukuran dan pendekatan pada proses recycling. Oleh karena itu, operasi pada zona 

utama secara total ditunjukkan oleh lingkungan yang minim air dengan dock akan 

secara total dibatasi dari laut dengan alat bantu pintu dengan kedalalam penuh, dan 

kapal akan berada pada dasar dock. Keuntungan utama dari dry dock sampai dan wet 

basin adalah memiliki kegiatan yang secara mendasar dapat mengurangi kerusakan 

dan resiko pada lingkungan laut. Karena adanya persiapan pada permukaan dock 

seperti membeton dasar pemukaan dan bagian dinding, jenis ini memiliki keunggulan 

dari jenis lainnya. Dari segi pembiayaan infrastruktur akan lebih tinggi dibanding jenis 

yang lain. Oleh sebab itu, pengembangan kapasitas dock seperti panjang, lebar adalah 

sangat terbatas dan mahal.  

 

Dry dock adalah salah satu jenis layout penting untuk partial dismantling. Beberapa 

pekerjaan pada lambung dibawah air akan secara khusus sama dengan operasi 

docking. 
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Gambar 4.29. Jenis Docking System – Dry Dock 

 

2. Alternatif Cutting System 

Sistem pemotongan (cutting system) adalah system yang digunakan untuk 

memisahkan bagian-bagian kapal kedalam ukuran-ukuran yang ditentukan. Material 

yang memiliki jenis dan ketebelan yang berbeda membutuhkan system pemotongan 

yang berbeda agar dicapai performa terbaik dari system yang disesuaikan dengan 

sumber daya yang ada. Beberapa alternatif-alternatif system pemotongan antara lain : 

 

a. Oxy-acetylene 

Memotong dengan system ini cocok digunakan pada logam-logam yang berukuran 

tebal/besar. Secara keseluruhan peralatan potong oxy - acetylene sama dengan 

peralatan las oxy-acetylene, yang berbeda adalah pada konstruksi brander yang 

dipakai. Berikut adalah contoh gambar dengan pemotongan oxy – acetylene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30.Pemotongan Plat Baja Dengan Oxy – Acetylene 
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b. Water Jet 

Water jet cutter adalah alat yang mampu memotong logam atau bahan lainnya yang 

menggunakan pendorong air dengan memberikan kecepatan tinggi dan tekanan, atau 

campuran air dan abrasive substansi. Prosesnya sama dengan erosi air yang terjadi di 

alam, namun sangat cepat dan terkonsentrasi. Berikut adalah pemotongan dengan 

dengan menggunakan water jet: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31. Pemotongan Plat Baja Dengan Water Jet 

 

c. Mobile Shear 

Merupakan mesin pemotong yang dapat bergerak dimana gunting besar akan 

digunakan untuk memotong material besi sekaligus dapat digunakan untuk 

memindahkan material yang sudah dipotong menuju tempat yang ditentukan. Berikut 

adalah contoh pemotongan dengan menggunakan mobile shear: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32. Pemotongan Plat Baja Dengan Mobile Shear 
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3. Alternatif De-Coating 

Kegiatan persiapan permukaan benda banyak digunakan pada industry maritime 

seperti pada pelepasan permukaan cat, karat dan benda lainnya dikapal. Pada proses 

recycling juga digunakan untuk melepaskan coat dari permukan yang akan dipotong, 

metode-metode yang digunakan antata lain : 

 

a. Abrasive Dry 

Adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan dan efektif untuk 

pembersihan permukaan plat dari kotoran dan mill scale. Teknik ini menggunakan 

pengikis berbahan metallic halus yang kemudian disemprotkan kepermukaan benda 

dengan tekananan tinggi. Cara ini akan menggunakan jumlah material pengikis yang 

banyak untuk melepaskan coat (decoating) dari permukaan benda. Di akhir kegiatan 

sisa pengikis harus dikumpulkan, disimpan, dipindahkan ketempat pusat pengumpul 

untuk di daur ulang. Karena begitu panjangnya proses yang dibutuhkan, penentuan 

waktu dan biaya sukar untuk ditentukan. Emisi seperti debu dari pengikis coat di 

udara berpotensi mengganggu keselamatan dan kesehatan para pekerja. 

 

b. Hydro Blasting – Semi Auto 

Adalah metode pengikis semi otomatis dengan menggunakan air tekanan tinggi. Air 

tekanan tinggi dihasilkan oleh pompa melalui selang menuju ujung handle selang. 

Dengan penggunaaan intensitas energi yang besar coat akan dibersihkan dari 

permukaan dan akan menyisakan air yang bercampur dengan solid coat, campuran ini 

harus dikumpulkan dipisahkan dengan cara penyaringan. 

 

c. Hydro Blasing – Auto 

Metode yang digunakan Sama dengan Hydro Blasting – semi otomotis yang berbeda 

adalah cara pengendaliannya. Pada hydro blasting otomatis pengendalian dilakukan 

oleh system robot. 
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d. Dry Ice Blasting (DIB) 

Adalah proses pengikisan dengan menggunakan partikel keras carbon dioksida (CO2) 

yang lebih dikenal dengan dry ice. Penggunaan metode ini untuk membersihkan 

permukaan dipercaya sebagai cara yang murah karena tidak memerlukan biaya untuk 

proses pembuangan dan pengolahan hasil sisa decoating. 

e. Soda Blasting 

Adalah metode pelepasan permukaan cat yang paling aman dan memiliki keuntungan 

dibanding menggunakan teknik menggunakan pengikis lainnya. Pengikis yang 

digunakan adalah baking soda (contoh sodium bicarbonate NaHCO3) seperti bubuk 

berwarna putih. Cara ini cocok digunakan untuk memebrsihkan permukaan kaca, 

karet, alumunium, fiberglass, cat, pelumas dan oli. 

 

4. Alternatif Containment System 

Adalah suatu system yang digunakan untuk mencegah dan mengurangi akibat setiap 

pencemaran yang terjadi diarea perairan tempat berlangsungnya proses recycling 

kapal. System ini harus tahan terhadap pengaruh dari bahan pencemar dan tetap 

berfungsi pada beberapa kondisi cuaca. Dengan containment system ini akan 

mempermudah dalam proses pembersihan. Alternatif Containment system antara lain : 

a. Floating Barrier 

Adalah suatu penghalang yang dapat menutup suatu area diair sehingga dari benda-

benda yang mengapung dipermukaan. Penghalang yang mengapung terbuat 

sambungan tabung silinder yang berisi busa sehingga dan tiap sambungan dapat 

berputar satu dengan yang lain. 

b. Oil Skimmer 

Adalah alat pengangkat mekanik untuk mengangkat cairan minyak yang terdapat pada 

permukaan air temasuk bagian penahan seperti pelampung yang digunakan untuk 

membatasi gerakan minyak pada saat terjadi pencemaran. 

c. Drainage 

Adalah system yang teridiri dari saluran dan tempat penampungan pencemaran yang 

ditimbulkan oleh minyak atau air ballast kotor pada saat proses ship recycling. System 

drainage ini terdiri dari system permanent dan system portable. 
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4.3.3.5. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada kajian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait 

(industri galangan, Peneliti bidang maritim, pihak pemerintahan), data teknis yang 

berkaitan dengan pemilihan teknologi ship recycling yard berdasarkan kuesioner yang 

dirancang berdasarkan permasalahan yang disusun dalam struktur hirarki. Hasil 

kuesioner diperoleh data yang berkaitan dengan: 

1. Data preferensi perbandingan tingkat kepentingan antar Kriteria 

2. Data preferensi perbandingan tingkat kepentingan antar sub-kriteria 

3. Data preferensi penilaian respoden terhadap hubungan antara sub-kriteria 

dengan pilihan alternatif teknologi yang ditetapkan. 

4. Data pemilihan bobot untuk menentukan nilai performasi alternatif. 

 

A. Penyusunan Hirarki Penentuan Model Ship Recycle Yard 

Penyusunan struktur hirarki permasalahan untuk pemilihan teknologi Ship Recycling 

Yard di Indonesia sebagai berikut : 

 Tingkat 1 : Merupakan Goal yaitu tujuan yang akan diperoleh berdasarkan 

analisa data yang diperoleh. Goal : Pemilihan Model Ship Recycling Yard yang 

sesuai dengan kondisi di Kabupaten Gresik. 

 Tingkat 2   : Merupakan Kriteria, yaitu elemen-elemen pendukung yang 

berkaitan dengan pemilihan model Ship Recycling Yard 

 Tingkat 3  : Merupakan Sub-kriteria, yaitu elemen pendukung Kriteria 

berkaitan dengan komponen pemilihan model Ship Recycling Yard. 

 Tingat 4  : Merupakan alternatif-alternatif, yaitu usulan-usulan yang akan 

ditentuan pilihannya berkaitan dengan program pengembangan model Ship 

Recycling Yard. 

Struktur Hirarki lengkap model pemilihan teknologi ship recycling yard sesuai berikut 

: 
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Gambar 4.33. Model Pemilihan Teknologi Ship Recycling Yard 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. KESIMPULAN  

Sesuai dengan tujuan kegiatan ini, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan 

pembahasan adalah: 

1. Potensi pasar atau armada kapal nasional yang berumur lebih dari 25 tahun 

untuk pengembangan industri ship recycling yard di Kabupaten Gresik masih 

sangat besar. Berdaasarkan data  jumlah kapal yang teregister di BKI sampai 

tahun 2011 adalah  11,837 kapal, 6,663 Kapal (56,29 %) dengan berstatus aktif  

4,267 kapal (36,05 % ) dengan berstatus pencabutan klas dan 907 Kapal 

mengalami penangguhan klas. Kapal dengan tahun pembuatan dibawah tahun 

1985 atau berumur ≥ 25 tahun berjumlah 1.404 kapal atau sebesar 21.07% dari 

total kapal aktif (dari jumlah kapal 6.663). Kapal berbagai jenis dengan 

lifetime diatas 25 tahun sebanyak 1,404 Unit memiliki total kapasitas 2.7 juta 

GT.  

2. Gambaran kondisi lokasi di Kecamatan Manyar-Kabupaten Gresik sangat  

berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi industri ship recycling yard. 

Hal ini didasarkan pada kondisi geografis, ketersediaan lahan dengan luas 

lahan + 2000 Ha, kondisi perairan tenang dengan kedalaman + - 2 m dengan 

jarak + 1000 m dari bibir pantai dan garis pantai + 5 Km. Selain itu juga 

didukung kondisi infrastruktur, industry penunang, demografi dan ketersediaan 

tenaga kerja cukup baik. 

3. Model pemilihan teknologi untuk industri ship recycling yard yang cocok 

diterapkan di Kabupaten Gresik terdiri dari 5 kriteria, 16 sub kriteria dan 4 

docking system, 3 cutting system, 5 decoating system dan 3 containment 

system. 
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5.2. SARAN  

Saran yang bisa dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh stake holder bidang industri 

ship recycling yard adalah:  

1. Proses ship recycling yard harus aman bagi kesehatan pekerja, ramah 

lingkungan, dan memberi keuntungan untuk jangka panjang bagi industri ship 

recycling yard.  

2. Ship recycling yard harus mematuhi peraturan - peraturan yang dikeluarkan 

oleh nasional maupun internasional.    
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